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A paisagem humana
da ética corporativa
A sintonia perfeita com a comunidade e o meio ambiente

é uma forma de gerar novos negócios com qualidade

por Andréa da Luz

política para a realidade empresarial e
nesse novo ambiente evoluiu para uma
sintoma entre o empreendimento e seu
entorno — clientes, fornecedores, fun-
cionários, vizinhos. Transformou-se
numa concepção de negócio que exige
total envolvimento com a sociedade. É
como se o empreendedor virasse um
multiplicador e passasse a dividir com a
comunidade parte do que recebe no mer-
cado. Em troca, fortalece sua marca e
conquista mais parceiros. Essa nova
fronteira do empreendedorismo vem se
firmando rapidamente no Brasil e vai
muito além da tão conhecida ação filan-
trópica e de doações. "A gestão social-
mente responsável inclui a preservação
de recursos ambientais e humanos para
as gerações futuras e uma preocupação
total com o desenvolvimento do negó-
cio e da sociedade", diz Ricardo Young,
presidente do Conselho Deliberativo do
Instituto Ethos de Empresas e Respon-
sabilidade Social.

Para colocar ordem na hora de im-
plementar a gestão de responsabilidade
social está sendo criada uma norma
internacional, a ISO 26000. O Brasil foi
escolhido, junto com a Suécia, para li-
derar a equipe de elaboração da norma,

que inclui cerca de cem países. "Nos-
so país tem tradição em responsabili-
dade social corporativa e vamos nos
revezar com a Suécia na presidência
do comitê de elaboração da norma, num
trabalho conjunto", diz Eugênio Guilher-
me Tolstoy de Simone, diretor técnico
da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), entidade privada sem
fins lucrativos e órgão responsável pela
normalização técnica.

Como aconteceu com a edição das
normas internacionais da qualidade
(ISO 9000) e do meio ambiente (ISO
14000), a ISO 26000 também deve
gerar novas oportunidades de negóci-
os para consultorias e empresas espe-
cializadas em sistemas de gestão.
"Muitas empresas vão ter que contra-
tar alguém para implantar o sistema
de Responsabilidade Social Corporati-
va (RSC), o que acaba ampliando o
mercado de consultorias", diz Eugê-
nio de Simone.

A norma de responsabilidade social
vai oferecer um sistema de gestão ba-
seado no diagnóstico do negócio, mas
não certificará as empresas. A certifi-
cação será feita de acordo com as nor-
mas de cada país que serão adaptadas
ao padrão da norma internacional. A

ISO 26000 deve auxiliar as empresas a
se relacionarem com o governo e orga-
nizações não-governamentais (ONGs) e
a incluir deficientes e minorias em seu
quadro funcional, por exemplo.

No Brasil, a responsabilidade social
das empresas é regulada pela NBR
16001, lançada em dezembro de 2004
pela ABNT. "Vamos ofertar a NBR
16001 como padrão de referência para
a ISO 26000, para que sirva de modelo
norteador da nova norma", diz Jorge
Cajazeira, representante da ABNT e pri-
meiro brasileiro a presidir um comitê
internacional da ISO (Organização In-
ternacional de Normalização).

"O que existe no mercado é uma
enorme confusão sobre o tema Res-
ponsabilidade Social", diz Cajazeira.
Para o empresário baiano, gerente de
excelência empresarial da Suzano Bahia
Sul, ter um único padrão permite colo-
car ordem na casa, delimitando fron-
teiras e organizando de maneira efetiva
e lógica um modelo de RSC. "A 26000
vai ajudar o empreendedor a entender
o que é de fato a RSC, que vai muito
além da filantropia. Ela é muito mais
abrangente e pode envolver relações
com o governo e até combate a frau-
des e à corrupção."

A responsabilidade social migrou da
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O primeiro encontro para

discutir a norma está previsto
para o início de março, em Sal-
vador, e deve reunir comitês de
70 países, representando go-
vernos, empresas, trabalhadores, consu-
midores e universidades. Do Brasil, de-
vem participar o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), ONGs, o Departa-
mento Intersindical de Estudos e Estatís-
ticas Socioeconômicas (Dieese), a Fun-
dação Getúlio Vargas de São Paulo, e o
Instituto Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec). Durante a reunião devem
ser definidas a estrutura da norma — em
quantos e em quais subgrupos será divi-
dida —, a redação do texto e as lideranças
de subgrupos. O prazo estipulado para
conclusão dos trabalhos é de três anos.

Repercussão
A repercussão da responsabilidade

social na abertura e consolidação de
empresas pode ser medida pelas ações
do Banco do Brasil, que criou em 2003
uma área específica para tratar a ques-
tão em nível corporativo. As iniciativas
de responsabilidade social corporativa
foram agrupadas em duas frentes: a Ne-
gociai e a de Investimento Social Priva-
do. O Banco elaborou uma estratégia de
atuação que visa a fortalecer as ações
dos agentes que já atuam nas comunida-
des, numa tentativa de superar as difi-
culdades e carências dessas regiões. A
liberação de créditos através do Progra-
ma Nacional de Apoio à Agricultura Fa-
miliar (Pronaf) e do Programa de Apoio
às Exportações (Proex) é um bom exem-
plo. Em 2003, quase 900 mil famílias
foram atendidas pelo Pronaf e Banco da
Terra, mais de 530 mil micro e peque-
nas empresas beneficiaram-se de linhas
de crédito para investimento e capital de
giro, e US$ 4,4 bilhões em exportações
foram realizadas pelo Proex.

Para o biênio 2005-2006 estão pre-
vistas a revisão dos produtos/serviços
existentes e dos contratos com forne-
cedores e outros parceiros; o desenvol-
vimento de linhas de produtos e servi-
ços voltados especificamente para a
questão social e/ou ambiental; o esta-

belecimento de um sistema
de gestão ambiental (ecoe-
ficiência) que melhore a uti-
lização dos recursos naturais
no ambiente corporativo,

bem como o tratamento de resíduos, in-
clusive lixo tóxico (baterias de celular,
pilhas, reatores) gerado pela atuação do
Banco; e o desenvolvimento de progra-
mas focando o público e as práticas ad-
ministrativas internas: gestão comparti-
lhada, ascensão profissional, ouvidoria
interna, qualidade de vida e diversidade.

Outro setor que saiu na frente foi o de
cosméticos, nicho cujo crescimento mé-
dio foi de 6,5% nos últimos cinco anos,
tendo passado de um faturamento líquido
de impostos sobre vendas de R$ 5,9 bi-
lhões em 1998 para R$ 11 bilhões em 2003.
A certeza de que a educação é o principal
elemento transformador da sociedade é
uma das bases do Programa Crer para Ver,
criado em 1995 pela Natura em parceria
com a Fundação Abrinq. O programa dá
apoio técnico e financeiro a projetos edu-
cacionais criativos e inovadores para a me-
lhoria da qualidade do ensino público ofe-
recido no Brasil. Os recursos vêm da ven-
da de produtos criados por artistas, desig-
ners, publicitários e fornecedores, que são
comercializados voluntariamente pelas 367
mil consultoras da Natura. Desde o seu
início, o programa já arrecadou R$ 15
milhões e apoiou 147 projetos em 21 esta-
dos brasileiros.

"Queríamos fazer uma grande campa-
nha em 2004 e descobrimos, através de
dados do IBGE de 2000, que o Brasil tinha
70 milhões de pessoas com mais de 15 anos
que não completaram o ensino fundamen-
tal", diz Nelmara Arbex, gerente de Res-
ponsabilidade Corporativa. "Provavelmen-
te, essa é uma das maiores barreiras de
exclusão social que estamos vivendo hoje
no país. Isso significa que essas pessoas
não podem concorrer nem mesmo a uma
vaga de gari e não vão entrar nunca no
mercado de trabalho formal", avalia.

Neste ano, a empresa lançou a cam-
panha "Crer para Ver - EJA (Educação
de Jovens e Adultos)", que começou em
janeiro e termina no final de fevereiro,
época de matrículas em todo o país.



"Nossas consultoras dão informações
sobre as escolas onde as pessoas inte-
ressadas em voltar a estudar podem se
matricular e depois nos enviam os for-
mulários de matrícula preenchidos. Isso
permite a elas acumularem pontos, além
de concorrerem a caixas de material
escolar para distribuírem em suas co-
munidades." A organização apoia pro-
jetos brasileiros que já atuam na me-
lhoria da educação de jovens e adultos
e instituiu um prêmio que vai escolher
as melhores práticas de ensino em cada
região do Brasil no final de 2005.

O investimento para implantação do
sistema de gestão foi baixo, em torno
de R$ 300 mil, mas as ações de respon-
sabilidade corporativa consumiram R$
14 milhões em 2004. Para medir o re-
torno dessas inversões, a empresa ado-
ta pesquisas de satisfação de clientes,
de consultoras, de fornecedores e fun-
cionários, que indicam o quanto esses
públicos vêem coerência entre o que a
Natura fala e o que faz e os pontos que
precisam ser melhorados. Outro indica-
tivo é a valorização da marca, mais visí-
vel depois que a empresa abriu seu ca-
pital em abril do ano passado. "Ganha-
mos mais credibilidade", diz Neumara.

Gestão com benefícios
Motivação é o principal insumo para

um nível mais alto de realizações

Cajazeira: melhor entendimento da
Responsabilidade Social Corporativa

A realização do sonho de qualquer
empreendedor depende, cada vez
mais, da capacidade de atrair novos
parceiros e investidores, cativar cli-
entes e estabelecer boas relações com
fornecedores, dentro dos princípios da
ética e sem prejudicar o meio ambien-
te. E é possível conseguir tudo isso
mesmo tendo um pequeno negócio.
Pelo menos é o que promete o siste-
ma de gestão chamado Responsabili-
dade Social Corporativa (RSC).

O empreendedor que adota práti-
cas de RSC as define previamente em
seu planejamento estratégico, privile-
giando a ética na relação que mantém
com fornecedores, clientes, funcioná-
rios, comunidade e meio ambiente.
"Quando a empresa se preocupa com
todos os segmentos com os quais ela
se relaciona, a forma de administrar
muda completamente", diz Lúcia Men-
donça, da Unidade de Orientação Em-
presarial do Sebrae. "Isso dá motiva-
ção ao corpo funcional, que percebe
que a empresa ouve fornecedores, cli-
entes e colaboradores, resultando em
um upgrade em termos de gestão."

Os benefícios da adoção dessas
práticas incluem ainda a redução de
custos, aumento da produtividade e
de receitas, acesso a mercados e ca-
pitais, melhora no processo ambien-
tal e na gestão de recursos humanos.
Outras vantagens como a valorização
da imagem institucional, maior leal-
dade do consumidor, maior capaci-
dade de atrair e manter talentos tam-
bém serviram para aumentar a com-
petitividade daqueles que optaram pelo
caminho da sustentabilidade. "Há um
mercado muito mais promissor para
esses empreendimentos", diz a con-
sultora do Sebrae.

As iniciativas são vastas e as difi-
culdades também, principalmente

quando nem todos estão convencidos
dos benefícios ou no caso de peque-
nas empresas onde o empreendedor
faz tudo e tem uma rotina tão intensa
que limita seu tempo. "Muitas vezes,
a rotina do empreendedor o impede de
perceber que ele pode desenvolver esse
tipo de ação. Em outros casos, ele já
desenvolve alguma atividade, mas nem
sabe que isso faz parte da responsabi-
lidade social", diz Lúcia Mendonça.

Outros empecilhos são a crença er-
rônea de que é preciso comprometer
parte do orçamento para implementar
ações de responsabilidade social e a
dificuldade de pequenos negócios per-
manecerem na formalidade sem bur-
lar o pagamento de impostos. Nesse
caso, como a ética é a principal baliza
da responsabilidade social, mesmo que
a empresa ajude sua comunidade ela
não pode ser considerada socialmente
responsável.

Por fim, é necessário escolher uma
causa que não desvie o empreendi-
mento de seu foco principal. "É im-
portante escolher uma causa alinha-
da com os negócios da empresa", diz
Lírio Cipriani, diretor executivo do
Instituto Avon, criado em 2003 como
um grande guarda-chuva para abri-
gar as ações de RSC na empresa.
Dessa forma, o envolvimento dos
funcionários é mais fácil e o fortale-
cimento da marca ainda maior.

Para ajudar os empreendedores na
tarefa de transformar suas empresas,
o Instituto Ethos e o Sebrae editaram
um guia com um verdadeiro passo-a-
passo da Responsabilidade Social. As
ações podem ser implementadas nas
mais diversas áreas, para vários pú-
blicos e de diferentes maneiras, e in-
cluir desde a divulgação dos concei-
tos de RSC entre os funcionários e
prestadores de serviço até a inclusão
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de minorias no quadro funcional da
empresa.

A tendência é que a RSC cresça
cada vez mais. Para Lúcia Mendonça,
"é um processo envolvente e motiva-
dor que pode ou não começar com o
dono da empresa". O funcionário tra-
balha com mais interesse por perce-
ber que a empresa tem chances de
crescer e de dar oportunidade a todos.
"É uma corrente do bem."

E nessa corrente entram também
os consumidores. Em 2004, o Insti-
tuto de Defesa do Consumidor (Idec)
lançou uma cartilha que explica como
ser responsável na hora de adquirir
produtos e serviços, fornecendo um
panorama mundial das diversas visões
da responsabilidade social nas empre-
sas. O documento está disponível
pela internet e já ultrapassou os 20
mil downloads.

"Entendemos que o consumidor é
quem vai demandar esse tipo de com-
portamento das empresas", diz Mar-
cos Pó, gerente de Informações do
Idec. Para ele, os 15 anos do Código

Marcos, do Idec: consumidor define
comportamento das empresas

de Defesa do Consumidor
(lançado em 1990) contri-
buíram para a mudança de
postura dos brasileiros. A
maneira como a empresa
atua nas comunidades passa a ser de-
cisiva na hora da compra. No ano pas-
sado, o Idec realizou uma pesquisa
sobre empresas da área de alimentos,
comparando suas práticas de RS. "Va-
mos continuar fazendo isso para au-
mentar a consciência do consumidor
e oferecer um instrumento prático para
ajudá-lo a decidir na escolha de pro-
dutos e serviços."

É claro que ações desse tipo são
típicas de grandes empresas, já con-
solidadas no mercado ou líderes de
seus segmentos. Mas empresas pe-
quenas também podem colaborar sem
gastar muito. Às vezes, a criativida-
de pode ser a solução. "Uma empre-
sa que trabalha no ramo de confec-
ção pode doar os refugos à comuni-
dade, transformando-os em matéria-
prima para artesanato e gerando uma
fonte de renda alternativa para pes-

soas carentes", diz Lúcia
Mendonça, do Sebrae.

O empreendedor pode
construir uma gestão res-
ponsável ao longo do tem-
po num processo de pla-
nejamento, de avaliação do
que a empresa faz e do
que poderia ser melhora-
do, de identificação de
oportunidades. Muitas ve-
zes o empreendedor não
precisa nem desenvolver a
ação, basta apoia-la. "Não
é preciso só de dinheiro,
mas participar de alguma
ação", diz Lúcia.

A primeira etapa da
Pesquisa Ação Social das
Empresas, que o IPEA
está realizando, pela se-
gunda vez, no Sudeste e
Nordeste destaca o de-
sempenho das empresas
nordestinas. De acordo
com informações do le-

vantamento, a participação
das empresas na área soci-
al cresceu 35% no Nordes-
te, passando de 55% em
1999 para 74% em 2003.

No Sudeste, esse incremento foi de
apenas 6%, passando de 67% para
71% no mesmo período. O estudo de-
monstra que a contribuição das micro-
empresas determinou o aumento no
envolvimento social nas duas regiões,
uma vez que representam cerca de
metade do universo das empresas. No
Sudeste, houve aumento de 15% e, no
Nordeste, 29%.

Outra surpresa foi a maior partici-
pação das empresas de agricultura e
pesca. No Nordeste, a proporção de
empresas desse setor que contribuí-
ram para melhorar as condições de vida
das comunidades em 2003 foi de 86%
e, no Sudeste, de 78%. Mas entre os
nordestinos o setor que despontou com
maior crescimento foi a construção ci-
vil (142%). Já na região Sudeste, a
agricultura foi a que mais aumentou
sua contribuição, crescendo 95%, e a
atuação dos setores de indústria e co-
mércio se manteve estável.

O principal motivo alegado pelas
empresas que não se envolveram em
ações sociais foi a falta de dinheiro
(53% no Sudeste e 62% no Nordes-
te), sendo que 16% no Sudeste e 10%
no Nordeste reclamaram da ausência
de incentivos governamentais.


